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Obecně prospěšná společnost EDLiT Human o.p.s. byla založena vzdělávací společností 

EDLiT s.r.o., která působí v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů od roku 2000. 

Společnost EDLiT Human o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 

25. 1. 2014. 

 

Posláním společnosti je obecně prospěšná činnost zaměřená na růst vzdělanosti občanů, řešení 

problematiky zaměstnanosti, včetně poskytování pomoci sociálně vyloučeným skupinám  na 

trh práce, osobám ohroženým ztrátou zaměstnání, řešení problematiky domácího násilí, 

poskytování služeb pro rodinu a domácnost dalších. 

 

Podrobnější informace o společnosti naleznete na našich webových stránkách  

www.edlit-human.cz. Naše společnost se také zapojila do projektu GIVT, kterým nás můžete 

podpořit při nakupování přes internetové obchody. 

 

 

OBSAH NABÍDKY 
1. Úvod do finanční gramotnosti  pro poskytovatele sociálních služeb 

2. Úvod do problematiky domácího násilí, s důrazem na týrání a zneužívání seniorů 

3. Úvod do problematiky šetrné sebeobrany 

4. Úvod do prevence syndromu vyhoření 

5. Psychiatrické minimum –  úvod do problematiky 

KONTAKTY 

 

*při zvolení semináře, budete v dokumentu automaticky přesunuti 
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Úvod do finanční gramotnosti  

pro poskytovatele sociálních služeb  

akreditace MPSV č. 2014/1348-PC/SP/PP 

 

Program je určen pro: 

 sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě), 

 pracovníky v sociálních službách (včetně neformálních pečovatelů). 

Cílem vzdělávacího programu je porozumění finančnímu trhu, produktům na finančním 

trhu a operacím, které na něm probíhají. Absolvent si osvojí kompetence, které mu usnadní 

poradenskou činnost v práci s klienty. Bude schopen vysvětlit pojem finanční gramotnost, 

bude umět vyjmenovat složky rodinného rozpočtu a popsat jednotlivé kroky při jeho tvorbě. 

Dále bude umět popsat vliv bydlení a práce na rodinný rozpočet. Bude znát cenové praktiky 

při tvorbě cen produktů a služeb a bude se orientovat ve výhodných či nevýhodných 

nabídkách a slevách. Dále bude umět vyjmenovat a charakterizovat finanční instituce, 

finanční produkty a služby, jejich možnost a služby, jejich možnost využití, včetně rizik.  

Harmonogram výuky: 
8 vyučovacích hodin 

jednodenní vzdělávací akce 

Cena: 
960,- Kč/osoba nebo 13 000,- Kč/skupina  

v ceně jsou podkladové materiály a malé občerstvení 

Zpět na přehled seminářů 
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Úvod do problematiky domácího násilí, 

s důrazem na týrání a zneužívání seniorů 

akreditace MPSV č. 2014/1347-PC/SP/PP 

 

Program je určen pro: 

 sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě), 

 pracovníky v sociálních službách (včetně neformálních pečovatelů). 

Cílem vzdělávacího programu je osvojení si základních trestně-právních atributů 

domácího násilí, vymezení základních znaků týrání a domácího násilí a jejich forem. Program 

je v teoretické rovině zaměřen na vysvětlení pojmu týrání, domácí násilí, osoba ohrožená a 

násilná a na příčiny a okolnosti vzniku domácího násilí. Cílem je i seznámit se s právní 

úpravou, upravující a vztahující se k týrání a domácímu násilí, včetně seznámení se s činností 

subjektů, které se podílí na řešení tohoto jevu. Obecným cílem je zvýšení profesních 

kompetencí pracovníků, týkajících se problematiky domácího násilí, prohloubení odborných 

znalostí pracovníků z této oblasti a rozšíření praktických sociálních dovedností potřebných 

pro efektivní pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Ve vzdělávacím programu bude 

část hodinové dotace věnována domácímu násilí, které je pácháno na seniorech, jak se násilí 

na seniorech projevuje a kam se v případě potřeby obrátit. 

Harmonogram výuky: 
8 vyučovacích hodin 

jednodenní vzdělávací akce 

Cena: 
960,- Kč/osoba nebo 13 000,- Kč/skupina  

v ceně jsou podkladové materiály a malé občerstvení 

Zpět na přehled seminářů 
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Úvod do problematiky šetrné sebeobrany 
akreditace MPSV č. 2016/0144-PC/SP/PP 

 

Program je určen pro: 

 sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě), 

 pracovníky v sociálních službách (včetně neformálních pečovatelů). 

Vzdělávací program je vytvořen tak, aby spojoval tři oblasti v jeden celek – teoretické 

východisko daného problému, zkušenosti z praxe jednotlivých frekventantů a praktický 

nácvik dovedností. V první části se kurz zaměřuje na práci s pojmy jako problémové chování, 

jeho projevy a příčiny, tuto oblast dále propojuje s vlastními zkušenostmi frekventantů tak, 

aby získali náhled na rizikovou situaci, ve které se ocitají společně s klientem, vždy v daném 

kontextu. K tomu se v kurzu přidávají možné strategie řešení vedoucí nejen k deeskalaci 

napětí u uživatele, klienta, ale i k prevenci rizikového chování. Součástí je i nácvik 

praktických dovedností v podobě úchopů, a to rozdělených podle typu situace, ve které se 

zaměstnanec společně s uživatelem, klientem ocitá. 

Harmonogram výuky: 
16 vyučovacích hodin 

dvoudenní vzdělávací akce 

Cena: 
1 900,- Kč/osoba nebo 24 000,- Kč/skupina  

v ceně jsou podkladové materiály a malé občerstvení 

Zpět na přehled seminářů 

Úvod do prevence syndromu vyhoření 
akreditace MPSV č. 2016/0144-PC/SP/PP 

 

Program je určen pro: 

 sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě), 

 pracovníky v sociálních službách (včetně neformálních pečovatelů). 

Kurz se snaží vtipnou a nenásilnou formou přiblížit pojmy jako zátěž, únava. Pracuje se 

s příklady z osobního a pracovního života frekventantů, na nichž se snaží autor ukázat 

principy syndromu vyhoření. Část kurzu je věnována nacházení a uvědomění si vlastních 

zdrojů, které vedou k prevenci syndromu vyhoření. 

Harmonogram výuky: 
16 vyučovacích hodin 

dvoudenní vzdělávací akce 

Cena: 
1 900,- Kč/osoba nebo 24 000,- Kč/skupina  

v ceně jsou podkladové materiály a malé občerstvení 

Zpět na přehled seminářů 
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Psychiatrické minimum –  

úvod do problematiky 

akreditace MPSV č. 2016/0374-PC/SP/VP/PP 

 

Program je určen pro: 

 sociální pracovníky (včetně pracovníků na úřadě), 

 pro pracovníky v sociálních službách (včetně neformálních pečovatelů), 

 pracovníky v manažerské, řídící funkci. 

Obsah kurzu je zaměřen na tematické okruhy psychiatrických diagnóz, se kterými může 

být účastník nejvíce konfrontován nejen v pomáhajících profesích, ale také v interakci s 

okolím v běžném životě. Rozdělení témat kurzu podle klinických kategorií usnadní 

absolventu se rychle a přehledně zorientovat v problematice duševního onemocnění, naučí se 

odborně monitorovat a detekovat klíčové symptomy u duševních onemocnění typu deprese, 

mánie, psychózy, anxiety (úzkosti), agrese, demence, mentální retardace, u panické a 

obsedantní poruchy a rovněž u hraniční poruchy osobnosti. Na základě získaných poznatků v 

oblasti detekce symptomů v emocionální a behaviorální rovině chování osob s duševním 

onemocněním se účastníci v druhé části kurzu naučí tyto vědomosti prakticky implementovat 

do přímé interakce s těmito osobami (účastníkům budou popsány základní strategické 

způsoby jednání a komunikace s osobami s duševním onemocněním). 

Harmonogram výuky: 
16 vyučovacích hodin 

dvoudenní vzdělávací akce 

Cena: 
1 900,- Kč/osoba nebo 24 000,- Kč/skupina  

v ceně jsou podkladové materiály a malé občerstvení 

Zpět na přehled seminářů 
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KONTAKTY 

Ing. Jana Mrózková    Bc. Martina Sikorová 

tel.: 737 436 820    tel.: 734 582 235 

email: mrozkova@edlit-human.cz   email: sikorova@edlit-human.cz 
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Tým zaměstnanců EDLiT Human o.p.s. 


